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Polluter pay - Höj avfallstaxan för de som medvetet väljer att inte sortera sitt avfall 
 
 
Vi behöver alla ta ansvar för det avfall vi producerar. I Täby kommun så väljer 40,9% av 
alla enfamiljshushåll att inte ta sitt medborgerliga ansvar och avfallssortera. Samtidigt 
väljer 24,9% av alla flerfamiljshushåll och 77,2% av alla företag i Täby att inte heller ta 
sitt ansvar och sortera sitt avfall. 
Detta leder i runda slängar till drygt 87 600 000 liter osorterat avfall per år enbart i Täby. 
Och dessa siffror inkluderar ej de stora avfallscontainrar som flertalet företag och vissa 
flerbostadshus också slänger avfall i. 
Dessa siffror är oacceptabelt höga i en kommun som Täby. 
 
Fokus bör ligga på avfallshantering som leder till återanvändning, återvinning och annan 
miljöanpassad avfallshantering. 
De hushåll och företag som inte tar sitt avfallsansvar ska betala för den konsumtion de 
står för. Vi i Miljöpartiet de gröna i Täby vill därför se att vi höjer taxan för de som 
avsiktligt väljer att inte källsortera sitt avfall. 
Detta för att kommunen ska kunna fokusera på ytterligare avfallshanteringsåtgärder 
som kommer att öka möjligheten för återanvändning och återvinning av avfall, men 
också för att förenkla för Täbys medborgare att källsortera sitt avfall. Exempelvis genom 
att placera ut sopkärl i den offentliga miljön som tillåter att medborgarna källsorterar 
även på andra ställen än enbart i sina hem. 
En sådan åtgärd skulle kunna vara soptunnor efter gångstråk och cykelvägar som 
tillåter trafikanter att källsortera sitt avfall medan de är på språng, för att på så sätt öka 
möjligheterna för återanvändning och återvinning av avfallet. 
 
Att höja avfallstaxan för att kunna jobba med miljöanpassad avfallshantering är fullt i 
linje med Miljöbalken (1998:808) kap 15 § 5, som tydligt säger; “Den avgift som avses i 
4 § första stycket 1 ska bestämmas till högst det belopp som behövs för att täcka 
nödvändiga kostnader för den infrastruktur som behövs för avfallshantering samt 
nödvändiga planerings-, kapital- och driftskostnader för renhållningen. Från dessa 
kostnader ska kostnaderna för användning av anläggningar eller utrustning för andra 
ändamål än renhållning räknas av. 

 



Avgiften får tas ut på ett sådant sätt att återanvändning, återvinning eller annan 
miljöanpassad avfallshantering främjas”. 
 
 
 
Vi inom Miljöpartiet de gröna i Täby yrkar: 
 
● Att avfallstaxan för osorterat avfall dubblas för de hushåll och företag som medvetet 

väljer att inte sortera sitt avfall 
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